
Legende: Type = Evaluatietype, D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak;
T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie,

PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen;

Opleidingsstramienen Vlaamse Trainersschool – Versie 21-04-2015

Duiker Redder
Duiker-Redder
Door de denkcel goedgekeurd op: 15-06-2012

Info: VTS-Secretariaat, Sofie Journée, tel. +32 2 209 47 53 , e-mail : sofie.journee@bloso.be

Benaming diploma : Duiker-Redder

Doelstellingen :  

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist bij duikactiviteiten:

o vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden 
overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II;

o de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.

Een Duiker-Redder kan tijdens de duikactiviteit als redder optreden en dit brevet wordt voor deze specifieke doelgroep als 
gelijkwaardig beschouwd aan het Hoger Reddersbrevet van de Vlaamse Trainersschool/Bloso voor het begeleiden van de 
duikactiviteiten.

Toelatingsvoorwaarde(n)  :

• Kwalificatievoorwaarde(n):
o Het brevet duiker-hulpverlener (NELOS of VVW) bezitten (of gelijkwaardig verklaard door NELOS of de Vlaamse 
Reddingsfederatie). Voor meer info zie: www.nelos.be of www.redfed.be.

• Leeftijd:
o Minstens 18 worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

• Sporttechnische voorwaarde:
o Minimum 2* duiker zijn (CMAS** of gelijkwaardig verklaard door NELOS of CMAS). Voor meer info zie: www.nelos.be.

• Ervaring:
o Minimum 30 duikuren of 60 duiken hebben uitgevoerd.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

 

Opleidingsonderdelen 

De opleiding omvat 42 uren (waarvan 0 uren stage) , 1 module(s), en  4 vakken 

Module V: Duiker-Redder (42 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Theorie Redding - Reanimatie - EHBO (DR) T ND 15 15 u. 
Praktijk Redding (DR) P ND 14 14 u. 
Praktijk Reanimatie (DR) P ND 8 8 u. 
Praktijk EHBO (DR) P ND 5 5 u. 


